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Körkép
csík

Emil Boc kormányfő az elmúlt hét végén kategorikusan ki-
jelentette: november 15-ig dűlőre kell vinni az ország területi-
közigazgatási átszervezésének ügyét. Ezt összefüggésbe hozta a 
jövő esztendőben esedékes helyhatósági és parlamenti választá-
sok kérdéscsoportjával is, olyan értelemben, hogy a választások-
ra majd ebben a „felállásban” kell sor kerüljön. A kormányfői 
kijelentés kapcsán Teodor Stolojan, a Demokrata-Liberális Párt 
egyik alelnöke csak úgy halkan jegyezte meg, hogy erre az át-
szervezésre az RMDSZ nélkül nem kerülhet sor. 

De mit is jelentene a kormánypárt megközelítésében a te-
rületi-közigazgatási átszervezés? Azt tudni, hogy a hónapokkal 
ezelőtt az államelnök által kezdeményezett és a kormánypárt 
által felvállalt elgondolásról már lemondtak, s most az egykori 
„hagyományos” régiók mentén akarják véghezvinni az átszer-
vezést, amely szerint 12 megyét jelentene a területi-közigazga-
tási egységek száma. Ebben az elgondolásban valami sántikál, 
ugyanis egyes szakemberek utánanéztek a dolgoknak, s kide-
rült, hogy Románia újkori történetében – azaz sem az első 
világháború előtt, sem azután, sem pedig a második világhá-
borút követően – nem létezett 12 területi-közigazgatási egység. 
A múlt század 30-as éveiben létezett viszont 11. De hát a 11 
semmiképpen sem 12. Vagyis a mostani elképzelés szerinti 12 
megyének nincs „múltja”. Idetartozik az is, hogy azt az állító-
lagos majdani 12 megyét nem nevesítették, tehát nem tudni, 
a mostani megyék hogyan olvadnak össze, hogy alakulnának 
a majdani megyehatárok. Feltételezhető, hogy nem akarják 
elsietni a dolgokat, mint ahogy az történt hónapokkal ezelőtt, 

amikor az elképzeléseik puszta vita tárgyát képezték, és érdem-
ben nem sikerült előbbre vinni az ügyet. Visszatérve Teodor 
Stolojan „halk megjegyzésére”, abban neki igaza van, hogy az 
RMDSZ nélkül „nem megy a dolog”. Márpedig az RMDSZ-
nek a jelek szerint más álláspontja van: a területi-közigazgatási 
átszervezést el kell napolni, s az csak a választások után lenne 
esedékes. 

Miért vált két hónapos hallgatás után ismét sürgőssé a kor-
mánypárt számára ez az ügy? Politikai elemzők szerint azért, 
mert a jelenlegi felállásban csökkent a kormánypárt választási 
győzelmének esélye. A területi-közigazgatási átszervezés pe-
dig elméletileg növelné az esélyeit, mint ahogy az is, hogy az 
elképzelések szerint összevonnák a helyhatósági választásokat 
a parlamenti választásokkal. Ez az elgondolás is sok ellenér-
zést váltott ki, és nem ok nélkül. Az érv, mely szerint jelentős 
megtakarításokat lehetne elérni a két választás összevonásá-
val, s ilyenképpen közpénzt megspórolni, valóban helytálló, de 
sokak szerint sérülnének a demokrácia elvei, s amikor ezekről 
az elvekről van szó, illetve azok érvényesítéséről, a hatalom sem 

bizonyulhat szűkmarkúnak. Egyébként ugyancsak a spórolás-
sal indokolták meg azt, ami most már törvény, nevezetesen a 
polgármesterválasztások egyfordulóssá tételét. A jelenlegi állás 
tekintetében szinte biztosra vehető az is, hogy a parlamenti 
választások is egyfordulósak lesznek, ami ugyancsak vitatható, 
de üsse kő. E tekintetben sikerült megnyerni az RMDSZ-t is 
egy kompromisszum révén, a szavazatok visszaosztása tekin-
tetében. És van még egy hátszél, ha már a közelgő választá-
sokról esett szó. Ugyancsak a kormánypárt erőlteti a határon 
kívül élő román állampolgárok szavazati jogának megadását. 
Ez is a kormánypárt szempontjából lenne előnyös, ugyanis a 
felmérések szerint a határokon túl nem észlelhető olyan nagy 
visszaesés a népszerűség tekintetében, mint a határokon belül. 
Ennek a rendszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, 
azokat most nem részleteznénk. De arra érdemes utalni, hogy a 
határontúliak szavaztatása a költségek szempontjából nem ke-
veset jelent. S akkor joggal vetődik fel a kérdés: össze kell vonni a 
helyhatósági és a parlamenti választásokat, egyfordulós válasz-
tási rendszert kell bevezetni, mert ezt diktálja az ország gazda-
sági-pénzügyi helyzete? De akkor ez miért nem szempont más 
vonatkozásokban is?

12, 11
     NézőpoNt n Hecser Zoltán

hirdetés

hargitanépe

Már tavaly is érvényben volt az 
a sürgősségi kormányrendelet, 
melynek értelmében az V–VIII. 
osztályos iskolások a kormány-
pénzből finanszírozott tej és 
kifli mellett naponta egy almát 
is kapnak. Az alma idén is jár-
na, de hogy végül jut-e, egyelő-
re kérdéses.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Szeptember derekán jelent 
meg a 2011/889-es kor-
mány határozat, amely sze-

rint idén október 30-tól kezdődő-
en, 94 tanítási napon át almát kap-
nak az V–VIII. osztályos tanulók, 
naponta 0,315 lej/tanuló érték-
ben. A kormányhatározat szerint 
a program velejárói különböző 
akciók is, melyek során a gyer-
mekeket gyümölcsösökbe viszik, 
gyümölcskiállításokat látogatnak 
meg velük, szórólapokat és egyéb 
kiadványokat kapnak, és ezekre a 
tevékenységekre a megyei és he-
lyi önkormányzatok kell pénzt 

elkülönítsenek. A kormányhatá-
rozatban egyébként az is szere-
pel, hogy Hargita megyében az 
almaprogramra idén 368 410 lej, 
míg jövőre 519 550 lej szükséges 
– ebből 27 262 tanuló kell almát 
kapjon.

Ha lesz pénz, lesz alma
A kormányhatározatban fel-

vázoltak képezik a téma elméleti 
részét, a gyakorlat viszont ettől 
messze gurult. Borboly Csaba 
megyei tanácselnök azt mond-
ja, az almára, a kiflitől és a tejtől 
eltérően, nem ad külön pénzt a 
kormány az önkormányzatoknak, 
hanem azok a saját költségveté-
sükből kell elkülönítsék a forráso-
kat. A tavaly hétnapi almaadagra 
elegendő pénzt tudott elkülöníte-

ni a megye, az idén még keresik a 
megoldást. 

Csíkszeredában, ahol a számí-
tások szerint körülbelül 3500 ta-
nulónak járna a napi ingyenalma, 
valamivel biztatóbb a helyzet: itt, 
ha október 30-tól nem is, de ja-
nuártól úgy tűnik, kapnak almát 
a diákok. Legalábbis ezt szeret-
né Antal Attila alpolgármester, 
aki szerint most készítik elő a 
közbeszerzési eljárást. „Tavaly is 
buzdítottuk a helyi termelőket, 
hogy jelentkezzenek, de tudni 
kell, hogy egy sor feltételnek meg 
kell megfeleljen az, aki a kiírásra 
jelentkezik, bizonylatokat kell 
felmutasson az alma származásá-
ról és arról is, hogy milyen vegy-
szerekkel kezelte a gyümölcsöt” 
– mondta. Tavaly a csíkszeredai 

kiírásra egyetlen jelentkező volt, 
az is távolabbi településről, a szál-
lítás akadozott, a polgármesteri 
hivatal szerint nem ment gördü-
lékenyen a dolog. 

Törvénymódosítás kellene
Aberrációnak nevezte Borboly 

Csaba azt a rendszert, ahogy az 
önkormányzatok által az alma-
programra fordított pénz elszá-
molása történik. Állítása szerint 
ugyanis az önkormányzat, ha meg-
találja a forrást, ahonnan pénzt 
tud elkülöníteni almára, kifi zeti 
azt, a költségeit pedig elszámolja 

az APIA felé, amely uniós forrá-
sokból visszaadja az önkormány-
zatnak az almára fordított pénzét. 
Csakhogy: az APIA által visz-
szaadott pénzt az önkormányzat 
köteles a kormánynak átutalni. 
„Tegyük fel, hogy ha a fizetés-
alapból vagy akár máshonnan 
ideiglenesen elvennénk pénzt az 
almaprogramra, hogy az működ-
jön, utána ezt a pénzt az APIA 
felé elszámolnám, ahonnan uni-
ós forrásokból visszakapnám azt, 
és visszatehetném oda, ahonnan 
elvettem – ez igen jó lenne. De 
az elszámolás után a költségveté-
sünkből hiányzó pénzt kötelesek 
vagyunk visszautalni az állami 
kasszába. Emiatt már kezdemé-
nyeztünk jogszabály-módosítást, 
ha ez sikerül, másnaptól indítjuk 
az almaprogramot” – nyilatkozta 
Borboly Csaba.
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Jár az alma, de…
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